Välkommen till
Bibliotek Uppsala
Information om öppettider och adresser till alla bibliotek
hittar du på bibliotekuppsala.se.

Lånekort

Ansökan för barn under 18 år

Bibliotek Uppsala

Välkommen till biblioteket

Jag godkänner att mitt barn får skaffa lånekort

Här kan du gratis låna böcker, tidskrifter, musik, spel och talböcker, läsa
tidningar, surfa, söka i databaser och mycket mer.

Barnets efternamn: .............................................................................

Det enda som behövs är ett bibliotekskort

Barnets förnamn: ................................................................................

Det år man fyller sex år, kan man få ett eget lånekort. Barn och unga under
18 år ska ha förälders godkännande.

Barnets personnummer (10 siffror) ...................................................

Lägger du in en e-postadress på lånekortet, påminner vi med ett mejl ett
par dagar innan lånetiden går ut att det är dags att lämna tillbaka eller
låna om. Du kan lägga in din egen adress, eller dina föräldrars.

Telefonnummer: ...................................................................................

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. All
personal som hanterar bibliotekens personuppgifter har tystnadsplikt och
har skrivit på en försäkran om att uppgifterna är sekretesskyddade.
Vill du inte längre ha lånekort hos oss, behöver du avsluta ditt låneavtal.
Det gör du enklast genom att skicka ett mejl till kundtjanst@bibliotekuppsala.se. Dina personuppgifter ligger kvar tills du själv säger upp avtalet
med Bibliotek Uppsala.

Lånevillkor
Lånetiden är normalt fyra veckor. Böcker som det är kö på, kan ha kortare
lånetid. Om en bok inte är beställd av någon annan, kan du låna om per
telefon, via bibliotekuppsala.se eller på biblioteket.
Lämnar du inte tillbaka ditt lån, skickar vi en påminnelse. Om du tappar
bort en bok, får du ersätta den. Då skickar vi en räkning.
Tänk på att du ansvarar för lånen som lånas på kortet. Låna aldrig ut
kortet till en kompis!

När du fyller 18 år
När du fyller 18 år blir du själv ansvarig för ditt lånekort och för dina lån.
Lämnar du tillbaka det du har lånat för sent, behöver du betala en förseningsavgift. Vi hör av oss till dig och berättar mera när du fyller 18.

Målsmans e-postadress: .......................................................................
Adress: .................................................................................................
Postnummer: ........................................................................................
c Jag har läst och godkänner lånevillkoren.
Målsmans underskrift:
...............................................................................................................

Välkommen till biblioteket eller biblioteksbussen med din ansökan.

